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Voorwoord 
 

‘Dementie kan iedereen overkomen’ 

 

Er is een steeds groter wordende groep mensen met een migratieachtergrond die 

dementie krijgt. Dit zorgt ervoor dat meer mantelzorgers belast worden met de zorg van 

hun naaste.1 Zorgprofessionals zijn vaak niet bekend met deze steeds groter wordende 

groep. Derhalve kreeg Stichting Doras de opdracht om bekendheid over dementie te 

bevorderen bij deze doelgroep, door middel van voorlichtingen: het team Alzheimer 

Theehuis werd opgericht. 

In deze rapportage lees je de verdere uitwerking van de werkwijze, de bevindingen en 

aanbevelingen. De (potentiële) mantelzorger staat in deze rapportage centraal en diens 

zorg voor de naaste met dementie.2 

De rapportage is een verslag van de afgelopen periode (2016 - 2019). 

Wij willen met deze rapportage een bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

dementiezorg voor mensen met een migratieachtergrond en het voorkomen van ernstige 

crisissituaties door overbelasting van mantelzorgers en onbekendheid over dementie.  

Deze rapportage bevat de werkwijze van het team Jasmijn (voormalig Alzheimer Theehuis). 

Na de uitwerking en analyse van alle bevindingen delen wij de inzichten. In de 

hoofdstukken worden de werkwijze, gesprekken en  voorlichtingen belicht. De (feitelijke) 

resultaten worden uitgewerkt en de bevindingen in kaart gebracht. 

In 2019 is de naam Alzheimer Theehuis veranderd in Jasmijn. Al doende kwamen we tot 

het besef dat we onze werkwijze moesten aanpassen. We zijn outreachend gaan werken. 

Deze naam past beter bij de nieuwe methodiek.  

Dankwoord 

Graag willen wij de leden van de werkgroep  bedanken voor hun bijdrage aan het 

ontwikkelen van het project Jasmijn. Van het begin tot nu. Bedankt: 

Angelien Horn, Jamila Al Faghloumi, Nel Klaasse Bos, Carin Te Hoonte, Mohamed Amine 

Touhami, Allison Bruce, Hans Nederhof, Nilke Duinkerken en Zerline Henning.       

In het speciaal dank aan Angelien Horn voor haar belangrijke bijdrage aan de rapportage. 

 

 

Fatima Ahmiane & Liesbeth Oepts (Team Jasmijn) 

 

                                                           
1
 Website: https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/cijfers-feiten-dementie-    

  allochtonen.pdf Zoekopdracht september 2019 
2
 Website: https://www.alzheimer-nederland.nl › Home › Wat is dementie? 

   Zoekopdracht: september 2019 

 

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/cijfers-feiten-dementie-
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1. Totstandkoming van het Team Alzheimer Theehuis  

In december 2015 kreeg Stichting Doras de opdracht van Stadsdeel Noord om, in 

samenwerking met andere organisaties in Amsterdam-Noord, het Alzheimer Theehuis op 

te richten met het doel om voorlichting en ontmoeting te organiseren over dementie. Dit 

voor de specifieke en brede doelgroep: mensen met een migratie achtergrond. In eerste 

instantie één en later zijn er twee medewerkers van Doras verbonden aan dit project. 

Begin 2016 werd de Werkgroep opgericht. De Werkgroep, bestaande uit  mantelzorgers, 

huisartsen, Alzheimer Nederland Afdeling Amsterdam, Platform Mantelzorg Amsterdam, 

ergotherapeut, Ketenzorg dementie in Amsterdam-Noord, casemanager dementie, vormt 

de basis voor het ontwikkelen van een duurzaam en geborgd inhoudelijk concept.  

 
Afbeelding 1. De Bolder  

 

‘Dementie is een verdrietziekte’ 

‘Fijn dat ik het nu ook van de ander weet’ 
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2. Werkwijze  

Met de werkgroep zetten we de verdere werkwijze uiteen. De werkwijze die we  

toepassen is outreachend, de presentie methode, wijkgericht en cultuursensitief. 

 

2.1. Outreachend3 

Uit ervaring is gebleken dat de doelgroep niet naar gezondheidsvoorlichtingen komt, 

bijvoorbeeld naar het Alzheimer Café. In het verleden zijn er meerdere pogingen gedaan 

om mensen met een migratie achtergrond te betrekken bij het Alzheimer Café en andere 

voorlichtingsbijeenkomsten over dementie. Dat is helaas niet gelukt. Er werd 

verondersteld dat het taboe op het onderwerp dementie hiervoor de reden is. De 

conclusie was dat het ondersteunen en informeren van mantelzorgers met een migratie 

achtergrond een andere methodiek vergt. Deze ervaring leerde ons dat het inrichten van 

een fysieke plek waar bewoners naar toe komen weinig uitnodigend is. Het is beter om op 

pad te gaan en aan te sluiten bij bestaande ontmoetingsplekken waar mensen reeds 

samenkomen. Zodat we in hun vertrouwde en veilige omgeving een grote groep kunnen 

bereiken.  

‘Als de berg niet tot Mohamed komt, zal Mohamed tot de berg gaan’  

 

2.1.1. Welke informatie is nodig? 

De werkgroep heeft besloten om, naast voorlichting te geven, te onderzoeken waar de 

problematiek en de daaraan gekoppelde behoefte van de doelgroep ligt. Besloten werd om 

voorlichting te combineren met het ophalen van de behoefte. We beginnen met het 

gesprek over de bekendheid met dementie en gaandeweg vormt zich de voorlichting. 

De gespreksonderwerpen waarmee wij contact maken zijn: wat is de kennis over 

dementie, is het begrip dementie bekend, zo ja waarvan, is er behoefte aan informatie en 

zo ja, aan welke? Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer, hoe herken je het e.a. 

Door het maken van contact en het bespreken van het onderwerp zorgen we ervoor dat 

men dementie vroegtijdig kan herkennen. 

 

                                                           
3
 Website: https://www.movisie.nl/artikel/weten-wat-werkt-maakt-outreachend-werken-gemakkelijker 

  Zoekopdracht: september 2019 

https://www.movisie.nl/artikel/weten-wat-werkt-maakt-outreachend-werken-gemakkelijker
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2.1.2. Brede doelgroep 

De voorlichting richt zich in eerste instantie op de brede doelgroep migranten. Dit met het 

doel om later de mensen die echt te maken hebben met dementie beter te bereiken.  

De meeste Alzheimer Theehuizen richten zich op specifieke groepen. Bijv. Turkse of 

Marokkaanse migranten. De werkgroep heeft besloten zich in Amsterdam-Noord op alle 

groepen met een migratieachtergrond te richten, zodat we een bredere doelgroep 

bereiken. 

 
Afbeelding 2. Stichting Malak 

 
2.1.3. De gesprekken4 

Gaandeweg de gesprekken op de verschillende ontmoetingsplekken, kwamen allerlei 

onderwerpen ter sprake die direct en indirect te maken hebben met dementie. Naast 

kennis over dementie kwam naar voren dat er nog vragen over gezondheid en welzijn 

bestaan. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake: kinderopvoeding, ouder worden, 

wie gaat er later voor mij zorgen, man-vrouw verhouding, vragen over mantelzorg, de 

toekomst in Nederland et cetera (zie figuur 1). 

 

                                                           
4
 Website:  https://www.dementieweb.nl/alzheimer-en-cultureel-perspectief-praat-erover-mee- in-

Amsterdam-noord/  Schrijver: Henning .Zoekopdracht: oktober 2018 
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Figuur 1. Onderwerpen gesprekken over dementie 

2.1.4. Informeel 

Wij maken op informeel niveau verbinding met de multiculturele doelgroep. Wij sluiten 

aan bij bestaande ontmoetingsplaatsen en activiteiten waar deze doelgroep komt. Dit 

is een vertrouwde omgeving om laagdrempelig in gesprek te gaan over ervaringen met 

dementie. Voorbeelden van ontmoetingsplaatsen zijn; Taalcafés, moskeeën, creatieve 

activiteiten, kerken en ouderenkamers. 

2.1.5. Wijkgericht 

Het team Jasmijn werkt wijkgericht, zodat we de voorlichtingen en (verdiepings-) 

bijeenkomsten effectief kunnen organiseren. Amsterdam-Noord hebben wij in vier 

wijken verdeeld: Midden-Noord, Nieuwendam, Tuindorp/Molenwijk en de Banne. Naar 

aanleiding van al deze gesprekken en informatie wordt een verdiepingsbijeenkomst 

georganiseerd met het thema dat het meest naar voren kwam tijdens de 

voorlichtingen. Én met medewerking van een specialist.  

Voorbeelden zijn: Geheugenproblemen en Stress; gastspreker Maartje Thijssen, 

Klinisch psycholoog/BovenIJ Ziekenhuis; Gezond ouder worden; gastspreker Elvira van 

Gemerden; Fatima Ouahou van Stichting Malak; Hoe ga je om met zieke familie of 

naasten met als gastspreker Ellen Jansma van Mentrum Ouderen. 

 

 

Gesprekken over maatschappelijke kwesties  
(bewustwording, integratie, emancipatie) 

Voorlichtingen/kennisoverdracht  

Gezondheidsvragen 

Behoefte-
onderzoek 

Dementie 
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2.1.6. Professionals 

Per wijk bezoeken wij de doelgroep én alle huisartsen en welzijn- en zorgorganisaties. 

Tijdens deze bezoeken willen we, naast het uitwisselen van ervaringen, een eventuele 

samenwerking omtrent dit onderwerp bespreken. 

‘Voor het eerst praat ik over mijn zieke vader’ 

2.2. Presentie methode5 

Wij gebruiken deze methode om informatie in te winnen en te geven. 

Karakteristiek voor de presentiebenadering is: er zijn voor de ander, alles draait om de 

goede en nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de 

waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om 

verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil 

de ander tot zijn of haar recht te laten komen, niemand ooit af te schrijven en ruimte 

geven aan wat zich niet laat maken of afdwingen. Voorop staat het aangaan van een 

zorgzame betrekking die ook geslaagd is als er uiteindelijk geen enkel probleem van 

betekenis door opgelost blijkt te worden. Gesteld kan worden dat menselijke 

waardigheid de centrale waarde van de presentiebenadering is.  

2.3. Cultuursensitief benaderen en tips 

Wij hebben gemerkt dat de presentiemethode ook voor cultuursensitief werken het 

beste werkt. Door aandacht te geven aan de ander maak je verbinding. Verbinding is 

nodig om mee te denken vanuit het perspectief van de ander. De volgende punten 

kenmerken cultuursensitief werken:  

 Gelijkwaardigheid; 

 Niet oordelend maar invoelend; 

 Niet meelijden maar meevoelen waardoor je niet geblokkeerd wordt om de 

juiste vragen te durven stellen; 

                                                           
5
 Website: www.andriesbaart.nl › presentie  Zoekopdracht:  september 2019 
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 Niks menselijks is ons vreemd houding - maakt dat wát de ander je ook vertelt 

je geen oordeel velt;    

 Menselijke verbazing en humor zijn de sleutelwoorden.. Reageren vanuit jezelf 

maakt ook verbinding; 

 Taal is meer dan woorden. Handen en voeten doen ook mee (quote: Allison 

Bruce, huisarts Amsterdam-Noord); 

 Van hart tot hart; 

 Durven doorvragen (lef hebben); 

 Niet vanuit je eigen referentiekader werken; 

 Mensen met dementie en hun naasten, mensen die de taal niet goed spreken 

zijn sterk in non-verbale communicatie. Wie ben je echt?; 

 Wij houden rekening met culturele aspecten, maar ook met de dagelijkse 

(zorg)taken, normen en waarden; 

 Wij veren mee met de situatie zodat er wederzijds begrip ontstaat; 

 

2.3.1. Ervaring tijdens de gesprekken 

Tijdens de voorlichting sprak men vaak voor het eerst over hun traumatische ervaring met 

dementie en de zorg eromheen. Dit werkte taboedoorbrekend en verbindend binnen de 

groep. Dit was in sommige situaties ook rouwverwerking, maar bovenal herkenning en 

erkenning. Er was ruimte voor individuele ervaringen en verhalen, waarbij 

ervaringsdeskundigen advies gaven aan andere deelnemers. Dit werkte krachtig, omdat 

men zich onderling gesteund voelde. In individuele nabesprekingen werd behoefte op 

maat verder bepaald en zo nodig doorverwezen. In de nabespreking gaven de deelnemers 

aan dat het heel bijzonder was dat men elkaar al jaren kende, maar niets wist van de 

“zorg” situaties.  

“In mijn grote familie sta ik er alleen voor” 
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3. Resultaten  
 

3.1. Aantallen en cijfers 

Sinds december 2017 hebben we 36 voorlichtingen gegeven en 8 verdiepings-

bijeenkomsten georganiseerd. We hebben ongeveer 550 bewoners (vooral vrouwen) 

gesproken uit de doelgroep, van wel twintig verschillende nationaliteiten. We hebben 

gaandeweg een hele brede groep mensen bereikt, maar we realiseren ons dat er nog een 

lange weg te gaan is.  

 
Figuur 2. Alle ontmoetingsplekken, organisaties en professionals die we bezochten. 
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Tuindorp Oostzaan, Molenwijk                 De Banne 

De Evenaar  (Creatieve club, eetclub,  Taalcafé de Ark    

Multiculturele groep,                               De Vier windstreken   

De OBA                                                                        Arrahma Moskee  Arabische les, Koran les 

De Krijtmolen                                                         De Bolder  

El Moutaquine       Huisartsen 

Molenwijkkamer                                                       Boven IJ Ziekenhuis 

Twiskehuis    

Mentrum                                                                 

Midden Noord     Nieuwendam 

Arabische vrouwenvereniging      Madeliefje 

Vrouwen Bazaar                                                        Hoop voor Noord 

De Meeuw (creatieve groep, taalles,                   Al Yaqoet 

Theesalon                                                                   IJdoornschool, taalgroep 

Koekoeksnest                                                            De Piramide, ouderkamer 

Oudere Marokkaanse vrouwen Albatros             Buikslotermeer school, ouderkamer 

Huisartsen                                                                  Breedhuis, creatieve groep, eetgroep 

Steunvrouwen                                                           Huis van de Wijk, Multi culturele groep,                          

gewichtige dames                                                     Ontbijtgroep 

Ouderkamer OBS Rosa School                                Emir Sultan Moskee 

Taalgroep OBS het Klimop                                      Stichting Malak, Ontbijtgroep 

                  Odensehuis 

Jasmijn Breed                                                           Turkse dagopvang Madeliefje                                                                                 

Alzheimer Nederland, afd., Amsterdam               

Hogeschool van Utrecht 

ELA 

Cliënten belang                                                            Vervolg Jasmijn breed 

Home teams overleggen      Je kunt meer 

Wijkzorgtafels                                                             Warm Welkom                                                                                 

Tao of Care         Wijkactiviteiten Amsterdam Noord 

Team overleggen professionals                                WLZ Syrische vluchtelingen 

Netwerkbijeenkomst Landsmeer     Meet& Greet van der Pek 

Netwerk Markt Amsterdam Noord 
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4. Bevindingen 

4.1. Gezondheidsvaardigheden 

Het is belangrijk dat we de situatie van de doelgroep definiëren. Een groot deel van de 

doelgroep behoort tot de lage sociaaleconomische status . Opleiding speelt ook vaak een 

cruciale rol. Een bijkomend gevolg van laaggeschooldheid is geringe gezondheidskennis en 

vaardigheden. Dit vergroot de kans dat de (ouderdom)ziekte zich eerder manifesteert6. 

Echter, wanneer dementie speelt is het binnen alle lagen van de bevolking ingrijpend.  

4.2.  Behoefte aan informatie 

Onze ervaringen uit de voorlichtingen is dat er veel vraag en behoefte is aan verdere  

informatie over zorg en welzijn. Uit de gesprekken kwam de argwaan naar de Nederlandse 

samenleving toe met als gevolg geen zorg te willen aanvaarden. Voorbeeld: “de thuiszorg 

kan niet goed genoeg voor mijn vader zorgen”. Bij de ontmoetingen spreken we de mensen 

aan als individu en niet als groep. Om de argwaan te overbruggen is contact maken 

belangrijk (intunen). Zo ontstaat er vaak bewustwording van een schrijnende situatie 

waarin men verkeert. Tijdens de gesprekken komen deelnemers er vaak achter dat ze 

mantelzorger zijn. Deze mantelzorgers spelen een grote rol in het overdragen van de 

kennis over gezondheid(vaardigheden).  

4.3. Het herkennen van signalen 

Signalen van dementie worden vaak niet herkend of worden gebagatelliseerd. Het gedrag 

van de naaste met dementie wordt regelmatig geïnterpreteerd als dat het bij het ouder 

worden hoort. “Het hoort bij het ouder worden. Als je ouder wordt, ontfermt de familie zich 

om je. Het vergeten hoort erbij als je ouder wordt”, stelde een deelneemster tijdens het 

gesprek. Als niet wordt herkend dat het dementie is wat speelt, wordt de oorzaak van het 

veranderend gedrag bij de naaste niet opgemerkt en herkend. Tijdens de bijeenkomsten 

worden de symptomen besproken en (vaak) herkend: “Ik maak mij zorgen over mijn 

moeder, haar gedrag is veranderd. Ik ga met haar naar de huisarts en nu zie ik het beter. 

 

                                                           
6
 https://ww.wrr.nl/publicaties/persberichten/2018/08/27/persbericht-pb7-van-verschil-naar-potentieel 
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4.4. Emancipatie 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de grote groep 2e en 3e generatie vrouwen de 

groep is waar de komende jaren de zorg voor familie op neer zal komen. Hen begeleiden in 

het maken van keuzes is erg belangrijk om het taboe op zorg te doorbreken. Uit onze 

gesprekken blijkt dat zij de groepen zijn die bewust zijn van de toekomst in Nederland, 

maar nog niet altijd de traditie hebben om keuzes te maken. 

4.5.  Taboe op zorg en overbelasting mantelzorgers 

Uit de gesprekken tijdens de voorlichting kwam het taboe op dementie, maar vooral het 

taboe op zorg, duidelijk naar voren: 

 Binnen de families komt de zorg vaak bij één persoon te liggen. Vaak is onbekendheid 

en onbegrip over de ziekte de oorzaak. Culturele en religieuze aspecten zijn hiervan de 

oorzaak: “de beste dochter moeten zijn”. 

  Zorg- en hulpverleners zijn vaak in de veronderstelling dat alles binnen de familie 

wordt opgelost. Daarnaast heerst er een taboe op het vragen van zorg binnen deze 

families. Hulp wordt niet ingezet en niet ingeroepen, dus vraag en aanbod komen niet 

bij elkaar. Daarom komt de volledige zorg bij één familielid terecht. 

 Middels sociale media (WhatsApp) binnen de culturele gemeenschappen is er veel 

sociale controle. Zoals rond opname van ouders in het verpleeghuis. Tijdens de 

gesprekken kwam naar voren dat deze vorm van sociale controle erg lastig is. Het 

veroordeeld worden in zo’n app is naast de situatie waar de mantelzorger in zit,  een 

extra zware bijkomstigheid. 

 Tijdens de gesprekken kwamen veel vooroordelen over zorg naar voren. Wij proberen 

daarin de verbinding te zoeken en de taboes bespreekbaar te maken. 

 

Voorbeeld 

Tijdens een voorlichting raakten twee personen in gesprek over alzheimer die bij één van de 

vaders was gediagnostiseerd. De één werd eerst verweten haar vader een gek te noemen. 

Het cruciale moment was dat door het in gesprek gaan met de doelgroep ze tot inzicht 

kwamen dat hij niet gek, maar gewoon ziek is. Daardoor ontstond er ondersteuning en 

begrip voor de mantelzorger.     
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4.6. Zorg op afstand en de mentale belasting 

Tijdens onze voorlichtingen kwamen we veel mantelzorgers tegen met “zorg op afstand”. 

Dit is een bijzondere vorm van mantelzorg, omdat het vooral op afstand is. 

Dat betekent dat de mantelzorgers zieke ouders in het land van herkomst hebben. De 

mentale zorg geeft enorme druk op de mantelzorgers in Nederland. Geheugen en 

relationele problemen zijn hiervan het gevolg. Mantelzorgers hebben vaak te maken met 

dilemma’s in zorg: “Moet ik naar mijn moeder gaan om haar te helpen of bij mijn kinderen 

blijven die vrij zijn?”. 

4.7.  Zo lang mogelijk thuis wonen 

Er heerst een enorme taboe op het wonen in een zorginstelling. Het wordt als 

vanzelfsprekend beschouwd dat je thuis blijft wonen.   

4.8. Gevolg van het ouder worden 

Een huisarts vertelde ons over ouderen die teruggekeerd zijn naar het land van herkomst. 

In de veronderstelling dat de zorg daar meer bij hen past. Het verwachtingspatroon wordt 

meestal niet bewaarheid, omdat er geen realistische kijk is op de zorg in het land van 

herkomst. Het gevolg zijn schrijnende situaties. Ook is de onderverzekering vaak 

problematisch. 

4.9. Respijtzorg 

In het algemeen is het regelen van respijtzorg ingewikkeld en zeker voor deze doelgroep. 

Het feit dat men zich vaak niet bewust is van de mantelzorg is hiervan de oorzaak. Zoals 

hierboven beschreven spelen culturele en religieuze gebruiken hierbij een rol. Het is om 

alle bovenstaande redenen veelal een zorg mijdende groep. Het is daarom van belang om 

deze doelgroep te informeren over alle vormen van zorg. Het uitnodigen van zorg-

professionals als gastspreker bij verdiepingsbijeenkomsten en het bezoeken van 

bijvoorbeeld een verpleeghuis maakt de zorg zichtbaar. 

4.10.  Ouderen 

Door het taboe op zorg en weinig kennis over de ziekte dementie ligt eenzaamheid, 

ouderenmishandeling en verwaarlozing op de loer.  
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Ouderen hebben hierdoor te maken met gevolgen: 

 Terugsturen van ouders naar het land van herkomst zonder adequate zorg met alle 

gevolgen van dien;  

 Miscommunicatie binnen de families over zorg. Doordat de symptomen van de ziekte 

dementie niet herkend worden; 

 Onverwerkte gevoelens en problematiek binnen families komen naar boven. Hierbij 

kan gedacht worden aan de gevolgen van migratie binnen families, heimwee en 

afscheid, vluchtelingentrauma’s (achtergebleven familieleden), sociale status in 

Nederland en argwaan op zorg; 

 Ouderen durven geen hulp te vragen, omdat zij hun kinderen niet willen belasten; 

 Het opsluiten van ouderen, omdat de ziekte niet wordt herkend; 

 Onbegrip door onbekendheid van de ziekte leidt tot strenger optreden tegen de zieke:          

 “doe normaal!”; 

 Door dementie val je terug op de moedertaal. Hierdoor wordt communicatie 

bemoeilijkt. Dit voedt de argwaan op zorg; 

 Ouderen worden jonger ingeschat doordat de geboortedatum is veranderd vanwege 

de migratiegeschiedenis. Jongere mensen waren aantrekkelijker om te komen werken. 

Zij zijn in werkelijkheid ouder;  

 Overbelasting van mantelzorgers doordat ouderen hen claimen wegens taalproblemen 

en onbekendheid met de zorg in Nederland. 

 

 Afbeelding 3. De taalgroep OBA Molenwijk. 
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4.11. Geheugenproblemen en stress 

Bij bijna alle ontmoetingsplekken waar wij gesprekken hebben, ervaren de veelal 2e  

generatie vrouwen onrust en stress. Veel vrouwen gaven aan last te hebben van hun 

geheugen. Bij het doorvragen kwamen veel vrouwen erachter dat stress meestal de 

oorzaak is. Wanneer het woord dementie viel werd dit vaak aan hun huidige 

geheugenproblemen gekoppeld.  

4.12. Familie 

Niet iedereen uit de doelgroep heeft familie in Nederland. Voor de toekomst ligt er een 

grote uitdaging wanneer ook zij ouder worden en zorg nodig hebben. 

Een aantal vrouwen die deelnamen aan de gesprekken gaven aan nieuwe familiebanden te  

creëren. Door ontmoetingsactiviteiten (bijv. samen eten) ontstaan nieuw relaties en een 

gezamenlijke betrokkenheid. Dit zijn belangrijke contacten voor later.  

4.13. Afstand 

Wij hebben gemerkt dat er nog vaak een kloof is tussen de doelgroep van Jasmijn en de 

zorgprofessional. Dat is vaak het gevolg van argwaan en onbegrip. 

4.14. Jonge gezinnen 

Het hertrouwen van oudere mannen met jonge vrouwen komt vaker voor bij mannen met 

een migratie achtergrond . Wanneer er dan dementie gaat spelen worden jonge kinderen 

daarmee geconfronteerd. Ook heeft dit voor jonge vrouwen veel consequenties. Naast 

jong moeder zijn zij ook mantelzorger, wat een enorme druk geeft en kans op 

overbelasting. Vaak is de familie van deze jonge vrouwen nog in het vaderland en staan zij 

er alleen voor. Tijdens de bijeenkomsten werd over dit onderwerp gesproken. Hierover 

waren de meningen verdeeld.  

 

‘Mijn vader heeft dementie en woont in Marokko. Wat nu?’ 
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5. Aanbevelingen 

 

5.1. Nazorg 

Het is belangrijk om de mantelzorger en diens behoeften centraal te laten staan en 

aandacht te geven. Ook nadat de naaste is overleden. De zorg omtrent de naaste is er 

weliswaar niet meer, maar de nazorg is noodzakelijk. Het hele ziekteproces van dementie 

is meestal een traumatische ervaring. 7Tijdens de ontmoetingen waren wij vaak de eerste 

die met hen over de laatste levensfase en het overlijden in gesprek gingen. Meerder malen 

werd aangekaart dat er behoefte is aan nazorg. Lotgenotencontact werd als een 

belangrijke vorm naar voren gebracht. 

‘Als mantelzorger ben je ook patiënt’ 

5.2. Outreachend 

Outreachend werken is een effectieve manier om in contact te treden met deze doelgroep. 

Dan wel om in gesprek te gaan, dan wel de problematiek te signaleren. Het is weliswaar 

een arbeidsintensief, maar wel een waardevolle manier. Het herkennen van dementie kan 

door vroegtijdig signaleren crisissen voorkomen. 

5.3. Voorlichting en scholing 

Bij elke activiteit waar wij aansloten en er 2e en 3e generatie vrouwen aanwezig waren, 

merkten wij de enorme behoefte aan informatie.  Het  ouder worden in Nederland en 

mantelzorg(en)  heeft voor deze vrouwen te maken met bewustwording en emancipatie. 

Het aandacht geven door middel van gesprekken, voorlichting en scholing is een dankbare 

taak. Aandacht gericht op gebied van gezondheidsbewustzijn en de vaardigheden, taal, 

maatschappij en empowerment. Dit zodat mantelzorgers een bewustwordingsproces 

kunnen aangaan. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de grote groep 2e en 3e 

generatie vrouwen de groep is waar de komende jaren de zorg voor families op neer zal 

komen. Hen begeleiden in het maken van keuzes is erg belangrijk om het taboe op zorg te 

doorbreken. Uit onze gesprekken blijkt dat zij de groepen zijn die bewust zijn van de 

toekomst in Nederland. Maar nog niet altijd de traditie hebben om keuzes te maken. Wij 

adviseren duurzame scholing bijvoorbeeld in de vorm van de Moedermavo. Wij kregen 

sterk de indruk dat door het loslaten van het doelgroepenbeleid vooral de oudere vrouwen 

                                                           
7
 https://dementie.nl/impact-mantelzorg/omgaan-met-het-verliezen-van-een-naaste-tijdens-het-leven 
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met een migratie achtergrond zich meer in de eigen gemeenschap hebben teruggetrokken. 

Het aandacht schenken aan deze groep heeft een gunstig effect op de toekomst van deze 

vrouwen en hun gezinnen. 

Afbeelding 4. De Arabische vrouwen vereniging 

5.4. Ouder worden in Nederland 

Bij de vrouwen die wij spraken is er veel zorg over het ouder worden in Nederland.  

Hieronder beschrijven we een aantal vragen: 

 Wanneer ik door dementie alleen nog mijn moedertaal spreek, wie kan mij dan 

verstaan in een ziekenhuis of verpleeghuis? Mijn kinderen spreken ook niet meer 

goed mijn moedertaal, zij kunnen mij dan ook niet meer goed verstaan. 

 Mijn kinderen hebben nog maar weinig tijd. Wie gaat er voor mij zorgen wanneer ik 

oud en ziek ben? 

 Ik ben Moslim en eet alleen halal. Kan dat in een verpleeghuis? 

 Zijn er huizen in Nederland waar ik als moslim kan wonen? 

Om gerichte zorg voor mensen met dementie met een migratie achtergrond mogelijk te 

maken is voorlichting aan de basis belangrijk. Zodat in de toekomst het eventueel wonen in 

een instelling niet meer alleen in crisissituaties nodig is, wanneer in een eerder stadium 

deze mogelijkheid als ondersteuning van de mantelzorg wordt gezien. Het informatie 

geven aan de basis houdt ook in het gezamenlijk vormgeven van dagbesteding en/of het 

wonen in een verpleeghuis of andere instelling.  

Dit is een mooie uitdaging voor de toekomst. 
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6. Resultaten uit de praktijk 

 

 Jasmijn heeft zich op de kaart gezet.  

 Het aantal aanmeldingen voor ondersteuning uit deze doelgroep is gestegen; de 

inzet van ons allemaal op dit gebied werpt vruchten af. 

 Bereiken van de doelgroep (diversiteit) en mantelzorgers door proactief te 

handelen werpt zijn vruchten af. 

 Mantelzorgers worden gesterkt door middel van gesprekken. 

 De onderlinge samenwerking tussen beroepskrachten wordt bevorderd. 

 Betrokken hulpverleners uit de wijk verbinden en actuele vraagstukken bespreken 

is op een hoger plan gekomen. 

 Gesprekken over gezondheid(zorg) in het algemeen zijn uit de taboe sfeer gehaald. 

 Kennis en ervaringen van hulpverleners worden meer dan voorheen beschikbaar 

gemaakt en gedeeld. 

 Professionaliseren van de voorlichting voor de doelgroep heeft aandacht, zodat de 

informatie en benaderingswijze effectief is. 

Bovenstaand zijn reacties van de leden van de werkgroep Jasmijn uit de aanbevelingsbrief over de 

voortgang subsidie t.b.v. project Jasmijn. 
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7. Eindconclusie 

Informatie, advies en begeleiding bij niet pluis tot diagnose dementie en verder, is bij deze 

doelgroep echt noodzakelijke en een kwestie van lange adem. Dementiezorg  heeft 

blijvend aandacht nodig. De noodzaak voor voortgang is ook gelegen in het feit dat 

dementie de ziekte is waaraan, zeker in de toekomst, bovenmatig veel mensen met een 

migratie achtergrond zullen lijden. 

 

 

Afbeelding 5. Fatima Ahmiane en Liesbeth Oepts voor Stichting Doras op het Hagedoornplein. 
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8. Bronvermelding 

8.1. Links 

1) Website: https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/cijfers-

feiten-dementie-allochtonen.pdf Zoekopdracht: september 2019 

2) Website: https://www.alzheimer-nederland.nl › Home › Wat is dementie Zoekopdracht: 

september 2019 

3) Website: https://www.movisie.nl/artikel/weten-wat-werkt-maakt-outreachend-werken-

gemakkelijke.  Zoekopdracht: september 2019 

4) Website:  https://www.dementieweb.nl/alzheimer-en-cultureel-perspectief-praat-

erover-mee- in-Amsterdam-noord/  Schrijver: Henning. Zoekopdracht: oktober 2018 

5) Website: www.andriesbaart.nl › presentie  Zoekopdracht: september 2019 

6) Website: https://ww.wrr.nl/publicaties/persberichten/2018/08/27/persbericht-pb7-

van-verschil-naar-potentieel. Zoekopdracht: september 2019 

 7) Website: https://dementie.nl/impact-mantelzorg/tips-voor-het-omgaan-met-het-

verlies-van-je-naaste. Zoekopdracht: september 2019 

8.2. Afbeeldingen en quotes 

Schuingedrukt staan een aantal quotes van deelnemers aan de voorlichtingen. 
De foto’s zijn van de voorlichtingen.
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